


 - เพื่อเป็นการควบคุมการระบายน�้าทิ้งและมลพิษจากแหล่งก�าเนิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

 - เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน

 -  หน่วยงานภาคราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิน่ และเจ้าของผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิ 

มลพิษ สามารถใช้อ้างอิงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 - หน่วยงานภาคราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้อ้างอิงในการเก็บค่า

บริการระบบบ�าบัดน�้าเสียได้

 - กลไกในการท�าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมาะกับการอยู่อาศัย

วัตถุประสงค์

ประโยชน์
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มาตราที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 55

มาตรา 69

มาตรา 70

มาตรา 80

มาตรา 81

ก�ำหนดมำตรฐำนควบคุมมลพิษจำกแหล่งก�ำเนิด 

ส�ำหรับควบคุมกำรระบำยน�้ำทิ้ง

ก�ำหนดประเภทของแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม

กำรปล่อยน�้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน�้ำสำธำรณะ

ก�ำหนดให้เจ้ำของหรือผู ้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่

ก�ำหนดตำมมำตรำ 69 มีหน้ำที่ต้องก่อสร้ำงติดตั้งหรือจัดให้มี

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียหรือระบบก�ำจัดของเสีย

เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบ�ำบัด

น�้ำเสียหรือระบบก�ำจัดของเสีย เป็นของตนเองมีหน้ำที่ต้อง

เก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลกำรท�ำงำนของระบบหรือ

อุปกรณ์ เสนอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่ง

ก�ำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นรวบรวมรำยงำนที่ได้รับตำมมำตรำ ๘๐ 

ส่งไปให้เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ
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     มาตรา 104

   เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 71 72 74 75 

หรือ 80 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

      มาตรา 106

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบ�าบัด

น้�าเสียหรือก�าจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท�าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

     มาตรา 107
 

 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการ แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่

เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

บทกำาหนดโทษมาตรา 80
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 ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำของระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย(หน่วย)มีแนวทำงกำรจัดเก็บสถิติข้อมูล 

ดังนี้ 

 1) กรณีมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส�าหรับระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยเฉพาะ ให้บันทึกข้อมูล

จ�านวนหน่วยที่อ่านได้จากมิเตอร์ ไฟฟ้า (รายวัน) 

 2) กรณีไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส�าหรับระบบบ�าบัดฯ โดยเฉพาะ ให้คิดปริมาณการใช้

ไฟฟ้าจากอัตราการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ใช้ ไฟฟ้าทุกชิ้นในระบบบ�าบัดฯ และระยะเวลาในการ

ใช้งาน อุปกรณ์นั้นในแต่ละวัน ค�านวณเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน แต่ละวัน 

 3) บันทึก “ - ” กรณีไม่มีการใช้ไฟฟ้า เช่น เป็นระบบบ�าบัด น�้าเสียแบบธรรมชาติหรือ

ใช้น�้ามัน เป็นต้น 

 - ปริมาณการใช้น�้า ทุกกิจกรรมใน แหล่งก�าเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 

  มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ดังนี้ 

 1) กรณีใช้น�้าประปาทั้งหมดและมีการติดตั้งมาตรวัดน�้าของ แหล่งก�าเนิดโดยเฉพาะให้

บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น�้าจาก ตัวเลขที่อ่านได้จากมาตรวัดน�้าของแต่ละวัน 

 2) กรณีไม่ได้ติดตั้งมาตรวัดน�้าของแหล่งก�าเนิดโดยเฉพาะ ให้เก็บข้อมูลปริมาณการใช้

น�้าจากอุปกรณ์ที่กักเก็บน�้าใช้ ซึ่ง ทราบปริมาตรที่ชัดเจน เช่น แทงค์น�้า และส�าหรับแหล่งก�าเนิด

ใดที่แหล่งน�้าใช้บางส่วนมีการติดตั้ง มาตรวัดน�้า และบางส่วนไม่มีมาตรวัดน�้า ให้ใช้แนวทางการ

เก็บ ข้อมูลตามข้อ 1) และ 2) รวมกัน 

 3) กรณีไม่มีทั้งมาตรวัดน�้า และไม่สามารถเก็บข้อมูลตามข้อ 2) ได้ ให้ประเมินปริมาณ

การใช้น�้าในแต่ละวันจากอัตราการใช้น�้าเฉลี่ย ของแหล่งก�าเนิดนั้นๆ เช่น กรณีสถานที่เลี้ยงสุกร

ประเมินโดยใช้ ค่าเฉลี่ยอัตราการใช้น�้าของสุกรแต่ละชนิด (คพ., 2553) ดังนี้ 

 สุกรพ่อ – แม่พันธุ์ 0.092 ลบ.ม./ตัว/วัน 

 สุกรขุน 0.048 ลบ.ม./ตัว/วัน 

 สุกรอนุบาล 0.032 ลบ.ม./ตัว/วัน 

 ทั้งนี้ ในการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลให้ใช้แนวทางตามข้อ 1) เป็น หลัก ถ้าไม่มีข้อ 1) ค่อย

เลือกใช้แนวทางตามข้อ 2) และ 3) ตามล�าดับ 

5

แนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และการบันทึกที่จัดเก็บจากแหล่งก�าเนิดมลพิษ



 ปริมำณน�้ำเสียที่เข้ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย (ลบ.ม.)  มีแนวทำงกำรจัดเก็บสถิติข้อมูล 

ดังนี้ 

 1) ค�านวณจากความเร็วของการไหลในรางน�้าเสีย โดยใช้ เครื่องวัดอัตราการไหล 

(Flow Meter) และการติดตั้งเวียร์ (Weir) 

 2) กรณีมีการสูบน�้าเสียเข้าระบบฯ สามารถเก็บข้อมูลจากขนาด ของเครื่องสูบน�้าและ

ระยะเวลาที่ใช้ในการสูบน�้าเสียในแต่ละวัน 

 3) ดูจากเอกสารการออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียว่าระบบฯ มี ความสามารถในการ

รองรับน�้าเสียได้เท่าไร และปัจจุบันมีน�้าเสีย เข้าระบบเท่าไร (กรณีนี้กิจกรรมที่ก่อให้เกิดน�้า เสีย

ของ แหล่งก�าเนิดจะต้องไม่แตกต่างจากตอนออกแบบระบบฯ) 

ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 1) – 3) ได้ อนุโลมให้ ใช้การประเมินโดยใช้ค่าเฉลี่ย

อัตราการเกิดน�้า เสียของ แหล่งก�าเนิดนั้นๆ เช่น กรณีสถานที่เลี้ยงสุกรประเมินโดยใช้ อัตราการ

เกิดน�้าเสียของสุกรแต่ละชนิด (คพ., 2553) ดังนี้ 

 สุกรพ่อ – แม่พันธุ์ 0.046 ลบ.ม./ตัว/วัน 

 สุกรขุน 0.024 ลบ.ม./ตัว/วัน 

 สุกรอนุบาล 0.020 ลบ.ม./ตัว/วัน 

ส่วนของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 1. กฎกระทรวงตำมมำตรำ 80 บังคับใช้กับแหล่งก�ำเนิดมลพิษประเภทใดบ้ำง ?

 ค�ำตอบ บังคับใช้กับแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษตามกฎหมาย

ตามมาตรา 69 และต้องจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย ตามมาตรา 70 ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศแหล่งก�าเนิด

มลพิษทางน�้าไปแล้ว 10 ประเภท 

 2.ในกรณีที่แหล่งก�ำเนิดมลพิษเป็นของหน่วยงำนของรัฐจะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลตำม

แบบ ทส.1 และแบบ ทส. 2 ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ ?

 ค�ำตอบ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ถูกประกาศเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 ซึ่งต้องจัด

ให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียตามมาตรา 70 ก็จะต้องด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.1 และ แบบ ทส.2

ค�าถาม - ค�าตอบ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงตามมาตรา 80 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
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 3. กฎกระทรวงตำมมำตรำ 80 บังคับใช้กับโรงงำนจ�ำพวกใดบ้ำง ?

 ค�ำตอบ บังคับใช้กับโรงงานที่ถูกประกาศเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 ซึ่งปัจจุบัน

เป็นโรงงานจ�าพวกที่ 2 และ 3 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

เท่านั้น 

 4. นิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่จัดไว้ส�ำหรับกำรประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีระบบบ�ำบัด

น�้ำเสียรวม จะต้องด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง มำตรำ 80 หรือไม่ และต้องด�ำเนินกำรอย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส�าหรับการประกอบการอุตสาหกรรม เข้าข่าย

ที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 โดยต้องจัดเก็บข้อมูลของระบบบ�าบัดน�้าเสียรายวันตาม

แบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งก�าเนิดนั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและ

ข้อมลูนัน้และจดัท�ารายงานสรปุผลการท�างานของระบบบ�าบดัน�า้เสยีตามแบบทส.2 ส่งให้กบัเจ้าพนกังาน 

ท้องถิ่นที่ที่แหล่งก�าเนิดนั้นตั้งอยู่ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 5. แหล่งก�ำเนิดมลพิษที่ไม่มีกำรระบำยน�้ำทิ้งลงสู่แหล่งน�้ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

นอกเขตทีต่ัง้ (Zero discharge) แต่มรีะบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีของตนเองจะต้องด�ำเนนิกำรตำมกฎกระทรวง

มำตรำ 80 หรือไม่ ?

 ค�ำตอบ หากเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษ และมีระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นของตนเองตามมาตรา 70 

จะต้องด�าเนินการตามกฎกระทรวงตามมาตรา 80

 6. โรงงำนอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมหรือในโครงกำรที่จัดไว้ส�ำหรับกำร

ประกอบกำรอุตสำหกรรมจะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ที่ก�ำหนดไว้ในกฎ

กระทรวงหรือไม่ ?

 ค�ำตอบ กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส�าหรับการ

ประกอบการอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 (1) โรงงานอุตสาหกรรม ที่จัดส่งน�้าเสียทั้งหมดไปบ�าบัดยังระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของนิคม

อุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัดไว้ กรณีนี้โรงงานฯ ไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 

แต่การนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส�าหรับการประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงาน

ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมจะเป็นผู้จัดเก็บตามแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 แทน

 (2) โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีระบบบ�าบัดน�้าเสียเป็นของตนเองและระบายน�้าทิ้งออกสู่สิ่ง

แวดล้อมโดยไม่ส่งเข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ จะต้องจัดท�า

รายงานการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียของตนเองตามแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2

ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบด้วย

 7. โรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่ภำยใต้ก�ำกับดูแลของหน่วยงำนรัฐ จะต้องจัดท�ำรำยงำนตำม

แบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 หรือไม่ ?

7



 ค�ำตอบ โรงงานจ�าพวกที่ 2 และ 3 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว ทั้งที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐและเป็นของเอกชน จะต้องจัดท�ารายงาน

ตามแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 เช่นกัน 

 8. กรณีที่แหล่งก�ำเนิดมลพิษมีกำรเก็บสถิติ ข้อมูล และกำรรำยงำนผลตำมแบบของตนอยู่

แล้ว เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมมีกำรรำยงำนตำมแบบ รว.2 แบบรำยงำนตำมระบบมำตรฐำน ISO 

14001 หรือ ISO 18000จะสำมำรถน�ำมำใช้แทนแบบ ทส.1 และแบบ ทส. 2 ได้หรือไม่ ?

 ค�ำตอบ แบบรายงานข้อมูลตามแบบ รว.2 แม้ว่าจะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ.2535 แต่มีข้อมูลไม่ครอบคลุมตามแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ขณะนี้ จึงไม่สามารถใช้แทนแบบ ทส.

1 และแบบ ทส.2 ได้

 ส่วนแบบการรายงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 18000 ไม่ใช่แบบรายงาน

ตามที่กฎหมายก�าหนด จึงไม่สามารถน�าแบบดังกล่าวมาแทนแบบ ทส. 1 และ ทส. 2 ได้ ทั้งนี้ กรมควบคุม

มลพิษได้มีหนังสือประสานแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว

 9. ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมของชุมชนต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลประจ�ำวันตำมแบบ ทส.1 และ

รำยงำนประจ�ำเดือนตำมแบบ ทส.2 ด้วยหรือไม่ อย่ำงไร และจะต้องรำยงำนใคร ?

 ค�ำตอบ จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส. 1 และแบบ ทส.2 โดยจะต้องจัดส่งแบบ ทส.

2 เป็นประจ�าทุกเดือนให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมนั้นตั้งอยู่

 10. อำคำรที่ปล่อยน�้ำเสียลงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมของทำงรำชกำร จะต้องมีกำรจัดเก็บ

ข้อมูลตำมแบบ ทส.1และแบบ ทส. 2 ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ อย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ อาคารที่ปล่อยน�้าเสียลงระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของทางราชการ หากยังมิได้ท�าการ

ก่อสร้างติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย จึงเข้าข้อยกเว้นของมาตรา 71 ประกอบกับมาตรา 80 ไม่ต้องจัดท�า

แบบรายงาน ทส. 1 และ ทส. 2

 ส�าหรับอาคารที่ปล่อยน�้าเสียลงระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมของทางราชการ ที่มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย

เป็นของตนเองแม้ว่าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วจะถูกส่งไปท�าการบ�าบัดหรือก�าจัดโดยระบบบ�าบัดน�้าเสีย

รวมหรือระบบก�าจัดของเสียรวมของทางราชการที่มีอยู่ แต่ไม่เข้าข้อยกเว้นของมาตรา 71 ดังนั้น จึงยัง

ต้องจัดท�ารายงาน ทส. 1 และ ทส. 2

 11. แหล่งก�ำเนิดมลพิษที่อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร จะ

ต้องจัดท�ำแบบ ทส.1และ ทส.2 หรือไม่ ?

 ค�ำตอบ - การประกอบกิจการใดๆ ที่ด�าเนินการอยู่และเข้าข่ายเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษตาม

มาตรา 69 อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ก็ต้องด�าเนินการจัดท�ารายงานตามแบบ 

ทส.1 และ ทส.2 จนกว่าจะเลิกประกอบกิจการ

          - การประกอบกิจการใดๆ ที่ด�าเนินการอยู่และเข้าข่ายเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 อยู่

ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือสั่งปิดกิจการ จะถือว่าไม่เป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษตาม

มาตรา 69 จึงไม่ต้องด�าเนินการจัดท�ารายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2
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 12. กรณีแหล่งก�ำเนิดมลพิษเข้ำข่ำยตำมมำตรำ 69 แต่ไม่มีใบอนุญำตประกอบกิจกำรตำม

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องจะต้องด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงฯ นี้หรือไม่ ?

ค�าตอบ ต้องด�าเนินการจัดท�ารายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ตามกฎกระทรวงนี้

 13. กรณีอำคำรชุด และที่ดินจัดสรรที่มีนิติบุคคล ใครจะเป็นผู้ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 80 

และกฎกระทรวงฉบับนี้ ?

 ค�ำตอบ กรณีเป็นนิติบุคคลอาคารชุดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รายงาน กรณีที่เป็น

ที่ดินจัดสรรให้กรรมการนิติบุคคลที่รับผิดชอบเป็นผู้รายงาน

 14. ตำมข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ “ทส.1 เก็บไว้ ณ สถำนที่ตั้งแหล่งก�ำเนิดมลพิษนั้นเป็น

ระยะเวลำสองปีนับแต่วันที่มีกำรเก็บสถิติและข้อมูล” หมำยถึง เก็บข้อมูลเพียง 2 ปี และไม่ต้องเก็บ

อีกต่อไปใช่หรือไม่ ?

 ค�ำตอบ กฎกระทรวงฉบับนี้ก�าหนดให้เก็บรักษาแบบ ทส.1 ไว้ 2 ปีหลังจาก 2 ปีแล้ว ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้

 15. ผู้ที่รับจ้ำงเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในปัจจุบัน มีสิทธิ์ที่จะลงนำมแบบ ทส. 

1 และแบบ ทส. 2 หรือไม่ ?

 ค�ำตอบ ผู้ควบคุมและดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถลงนามในแบบ 

ทส.1 และแบบ ทส.2 ในขณะนี้ได้ ดังนั้น เจ้าของและผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 ต้อง

เป็นผู้ลงนามไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 73 จะมีผลบังคับใช้

 16. เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษสำมำรถมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นด�ำเนินกำร

แทนและลงนำมแทนได้หรือไม่ ?

 ค�ำตอบ สามารถท�าได้แต่ต้องมีหนังสือมอบอ�านาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องใดบ้างต้อง

ระบุให้ชัดเจนและให้แนบหนังสือมอบอ�านาจให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปพร้อมกับการส่งรายงานตาม

แบบ ทส. 2 ในครั้งแรก

 17. ผู้ที่เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�ำเนิดมลพิษประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมที่จะ

ลงนำมในแบบทส.1และ ทส. 2 ได้คือใคร?

 ค�ำตอบ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน นั้นๆ

 18. กำรลงนำมรับรองในรำยงำนตำมมำตรำ 80 มี 3 บุคคล ต้องลงนำมทั้ง 3 คนหรือไม่ ?

 ค�ำตอบ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ลงนามได้คือเจ้าของหรือผู้ครอบ

ครองเท่านั้น

 19. ในกรณีแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่เป็นศูนย์รำชกำร ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัด ใครจะเป็นคนลงนำม นอกจำกนี้ส�ำหรับพื้นที่ของกรมธนำรักษ์จะมีใครเป็นผู้ดูแล 

และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของรำชกำรมักไม่ค่อยมีกำรเปิดระบบจะรำยงำนอย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ ผู้ที่รับผิดชอบอาคารหรือสถานที่ราชการแห่งนั้นจะอยู่ในฐานะผู้ครอบครองต้องท�า

รายงาน
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 20. กรณีแหล่งก�ำเนิดมลพิษที่เป็นตึกหรืออำคำรของรัฐ ซึ่งเป็นส�ำนักงำนสำขำ ต้องให้

อธิบดี หรือ ผอ. ส�ำนักงำน นั้นๆ เป็นผู้ลงนำมหรือไม่ ?

 ค�ำตอบ ผู้ที่รับผิดชอบอาคารหรือสถานที่ราชการแห่งนั้นจะอยู่ในฐานะผู้ครอบครองต้องท�า

รายงาน

 21. กำรรำยงำนตำมแบบ ทส.2 เป็นประจ�ำทุกเดือน ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องด�ำเนินกำร

อย่ำงไร มีกี่ช่องทำงอะไรบ้ำง ?

 ค�ำตอบ จัดส่งรายงานได้เพียง 2 ช่องทาง คือ การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่

ที่แหล่งก�าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ

 22. กำรจัดส่งรำยงำนต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประจ�ำทุกเดือน ตำมแบบ ทส.2 จะต้องส่ง

แบบ ทส. 1 มำด้วยหรือไม่ ?

 ค�ำตอบ ไม่ต้องจัดส่งแบบ ทส. 1 แต่ให้จัดเก็บไว้ ณ ที่ตั้งแหล่งก�าเนิดมลพิษ เป็นเวลา 2 ปี

 23. หำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของแหล่งก�ำเนิดมลพิษตั้งอยู่คนละเขตท้องที่กับตัวแหล่ง

ก�ำเนิดมลพิษกำรส่งรำยงำนต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะรำยงำนไปที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นใด ?

 ค�ำตอบ : ซึ่งหากแหล่งก�าเนิดมลพิษใด ตั้งอยู่คร่อมในหลายพื้นที่ กรณีตัวอย่างเช่น นิคม

อุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรม ให้ส่งรายงานไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งอยู่

 24. ข้อมูลกำรท�ำงำนของระบบบ�ำบัดตำมแบบ ทส.1 ที่ต้องรำยงำนวันแรกคือวันใด ?

 ค�ำตอบ ข้อมูลรายงานวันเริ่มตามที่มีการบังคับใช้ คือ วันที่ 2 สิงหาคม 2555 (ทส. 1) ส่วน

ข้อมูลรายเดือน (ทส. 2) ก็จัดส่งไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนกันยายน 2555

 25. กำรออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐำนให้แก่ผู้เสนอรำยงำนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ

รำยงำน จะด�ำเนินกำรอย่ำงไร และนับวันอย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ ให้นับ 7 วันตามปีปฏิทิน ยึดตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539

 26. กรณีพบควำมผิดตำมมำตรำ 80 ใครเป็นผู้ร้องทุกข์กล่ำวโทษได้บ้ำงและต้องด�ำเนิน

กำรอย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา 80 (เช่น การไม่ท�าบันทึกหรือรายงาน บันทึกข้อมูลเท็จ เป็นต้น) สามารถกล่าวโทษต่อ

พนักงานสอบสวนในท้องที่ นั้นได้

 27. บทลงโทษหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 80

 ค�ำตอบ - มาตรา 104 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎ

กระทรวงที่ออกตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง

จ�าทั้งปรับ
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 - มาตรา 106 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการ

บ�าบัดน�้าเสียหรือก�าจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท�าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา 80 ต้อง

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 - มาตรา 107 ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดท�าบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องท�า

ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 28. หำกแหล่งก�ำเนิดมลพิษ 2 แหล่ง ใช้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียร่วมกัน ผู้ใดจะเป็นผู้บันทึกและ

จัดท�ำรำยงำนตำมแบบ ทส.1 และ ทส. 2 ?

 ค�ำตอบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียนั้น ต้อง

เป็นผู้บันทึกและจัดท�ารายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส. 2 ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิด

มลพิษที่ใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียร่วมกัน ต้องจัดส่งรายงานตามแบบ ทส. 2 ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น

 29. แหล่งก�ำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรที่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแยกอิสระแต่ละหลัง และ

กรณีอำคำรที่มีบ่อเกรอะ หรือระบบบ�ำบัดอยู่ใต้อำคำร จะจัดเก็บสถิติข้อมูล และจัดท�ำรำยงำนสรุป

อย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองคือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นก็จะต้องท�าการเก็บสถิติ

ข้อมูลของระบบบ�าบัดน�้าเสียซึ่งแยกอิสระแต่ละหลังทุกวัน และท�ารายงานสรุปทุกเดือนตามกฎกระทรวง

 30. ประเด็นอำคำรที่มีบ่อเกรอะอยู่ใต้อำคำรจะท�ำกำรจัดเก็บสถิติข้อมูลอย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ หากเจ้าของหรื ผู้ครอบครองใช้ระบบบ่อเกรอะเป็นระบบบ�าบัดน�้าเสีย ก็จะต้องจัดท�า

สถิติข้อมูล และรายงานตามแบบ ทส. 1 และ ทส. 2

 31. หำกระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของแหล่งก�ำเนิดมลพิษไม่ได้ใช้ไฟฟ้ำ หรือสำรเคมีต่ำงๆ จะบัน

ทึกแบบ ทส. 1 และ ทส. 2 อย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ การกรอกแบบ ทส. 1 และแบบ ทส. 2 ให้กรอกสถิติข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและ

ข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งหากไม่มีการใช้ไฟฟ้า หรือสารเคมี ซึ่งหากข้อมูลใดไม่มีก็ให้กรอก “ - ” ในช่องนั้นๆ

 32. กรณีกำรเลี้ยงสุกรใช้ระบบ Biogas ซึ่งกำรออกแบบมีลำนตำกตะกอนส่วนเกินอยู่แล้ว 

และเมื่อตะกอนแห้งน�ำไปขำยเป็นปุ๋ย จะต้องกรอกเป็นปริมำณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจำกระบบ

บ�ำบัดและน�ำไปก�ำจัดหรือไม่ ?

 ค�ำตอบ ต้องกรอก เพราะในแบบ ทส. 1 และ ทส. 2 ต้องการให้กรอกปริมาณตะกอนส่วนเกิน

ที่เกิดขึ้นจากระบบบ�าบัดน�้าเสียที่น�า ไปก�าจัด ซึ่งลานตากตะกอนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบ�าบัดน�้า

เสีย

 33. หำกแหล่งก�ำเนิดมลพิษมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียมำกกว่ำ 1 ระบบ จะต้องจัดท�ำแบบ ทส. 1 

และ ทส. 2 อย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ แหล่งก�าเนิดมลพิษต้องท�าแบบ ทส. 1 แยกตามจ�านวนระบบบ�าบัดน�้าเสีย แต่การสรุป

รายงานตามแบบทส. 2 สามารถสรุปรวมได้
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 34. ในกรณีที่มีกำรท�ำงำนเป็นกะ กำรนับเวลำในกำรเก็บข้อมูลเพื่อรำยงำนจะด�ำเนินกำร

อย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ ให้นับเวลาให้ครบ 1 วันตามปีปฏิทิน ดังนั้น หากเริ่มจากเวลาในกะใดกะหนึ่งก็ต้องให้

ครบรอบ 1 วัน ตามเวลาในกะนั้นในวันถัดไป จึงต้องก�าหนดเวลากรอกข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อส่งมอบการก

รอกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มารับช่วงในกะถัดไปและหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับตัวระบบบ�าบัดน�้าเสีย ให้

บันทึกสภาพเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย อาทิเช่น ไฟไหม้ น�้าท่วม พายุพัดพังเสียหาย แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุ

ร้ายแรง เป็นต้น

 35. กำรบันทึกข้อมูลตำม ม.80 เหตุใดจึงไม่รำยงำนข้อมูลประสิทธิภำพของระบบ ?

 ค�ำตอบ แบบบันทึกตาม ม. 80 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการท�างานของระบบบ�าบัด

เท่านั้น การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบฯ สามารถใช้มาตรการบังคับตามมาตราอื่นๆ 

 36. กรณีที่มีกำรติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภำพน�้ำแบบ online จะต้องรำยงำนอย่ำงไร 

(เนื่องจำกมีกำรบันทึกทุก 30 นำที) ?

 ค�ำตอบ ให้รายงานตามที่มีการบันทึกโดยสรุปเป็นรายชั่วโมงภายใน 1 วัน และแนบคุณภาพน�้า

ประกอบ ในรูปตารางหรือกราฟ

 37. ในกรณีที่แหล่งก�ำเนิดไม่ได้ผลิตช่วงเสำร์-อำทิตย์ และไม่มีน�้ำเข้ำระบบโดยไม่กระทบ

ต่อประสิทธิภำพกำรเดินระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในภำพรวม รวมทั้งไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ จะให้บันทึกอย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ ให้กรอกสถิติข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งหากไม่มีน�้าเข้า

ระบบฯ หรือไม่มีการใช้ไฟฟ้า ให้กรอก “ - ” ในช่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือในช่องปริมาณน�้าเข้าระบบ

 38. หำกมีอุปกรณ์ช�ำรุดเป็นเวลำสั้นๆ เช่น 3 ชั่วโมง และสำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขได้ และ

ไม่มีผลกระทบต่อภำพรวมของกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย จะรำยงำนสรุปรำยเดือนอย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ การรายงานในแบบ ทส. 2 ให้รายงานเฉพาะวันที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในวันนั้นๆ 

ส่วนในแบบ ทส.1 สามารถใส่รายละเอียดความผิดปกติในบางช่วงเวลาได้

 39. จ�ำเป็นต้องรำยงำนข้อมูลของน�้ำทุกกิจกรรมหรือไม่ ถ้ำมีน�้ำฝนปริมำณน�้ำอำจจะเยอะ

กว่ำปกติควรจะรำยงำนอย่ำงไร และกรณีที่เครื่องสูบน�้ำมีควำมผิดปกติเป็นบำงตัว ควรรำยงำน

อย่ำงไร ?

 ค�ำตอบ การรายงานปริมาณน�้าเสียที่เข้าสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ปริมาณน�้าที่เข้าระบบฯ มาจาก

หลายกิจกรรมและหากรวมน�้าฝนเข้าระบบฯ ด้วยก็ต้องรายงานปริมาณน�้าที่เข้าระบบฯ ทั้งหมด ส่วน

เครื่องสูบน�้าหากมีความผิดปกติ ก็ต้องรายงานว่ามีความผิดปกติกี่ตัวจากจ�านวนทั้งหมดที่มีอยู่
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